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ETEC “Dr. José Luiz Viana Coutinho”  

Município: Jales Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Componente Curricular: Gestão Ambiental 

Série: IV módulo C. H. Semanal: 3 

Professor(es): Ana Paula Bote Rodrigues 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Aplicar normas de procedimentos de controle de qualidade na produção da matéria prima 
respeitando a legislação pertinente. 
Ter uma postura critica, investigativa e propositiva diante dos problemas ambientais com vistas a 
construir ações cidadãs na pratica da agricultura convencional e sustentável. 
Orientar na legislação de empreendimentos agrícolas. 
Orientar na recuperação de áreas degradadas. 
Trabalhar com segurança. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:   Gestão Ambiental                                                                                                                Módulo: IV 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 

Avaliar as características básicas de 
atividades de exploração de recursos 
naturais renováveis que intervém no meio 
ambiente. 
 
Identificar fontes de energia renováveis e 
não renováveis, bem como os 
procedimentos para exploração racional 
dos recursos naturais. 
 
Avaliar os impactos dos resíduos sólidos, 
líquidos e atmosféricos.  
 
Interpretar os processos de intervenção 
antrópica no meio ambiente e os riscos a 
eles associados 
 
Analisar as perdas econômicas 
decorrentes dos riscos e impactos 
ambientais 
 
Avaliar o avanço dos processos naturais 
de degradação, tais como erosão, 
assoreamento etc 
 
Identificar mecanismos e procedimentos 
de seguranças e análise de riscos de 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4.1 
 
 
4.2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

Identificar recursos naturais renováveis e 
não renováveis e princípios do 
desenvolvimento sustentável. 
 
Correlacionar os efeitos da exploração 
sobre o meio ambiente e saúde.  
 
Caracterizar as consequências das 
intervenções em sistemas hídricos, 
atmosféricos e no solo.  
 
Identificar fatores de desequilíbrios dos 
ecossistemas. 
 
Identificar os impactos resultantes da 
exploração do meio ambiente sobre 
sustentabilidade do ecossistema 
 
Identificar as características básicas de 
atividades produtivas que impactam o 
meio ambiente: geração de resíduos 
sólidos; geração de efluentes, geração de 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Naturais Renováveis e não 
Renováveis  

 Conceitos de: Recursos, 
Recursos Naturais e Recursos 
Naturais Renováveis (RNR)  

 Diferença entre recursos e 
condições  

 Importância dos RNR para o 
Homem  

 Influência do homem sobre a 
natureza  

 Causas e consequências do 
mau uso dos RNR em nível 
global, nacional e regional.  
 

Uso sustentável dos RNR  

 Conceito de desenvolvimento 
sustentável.  

 Sintomas e causas gerais do uso 
não sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e ocupação 
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8 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
 
16 
 

processo e o impacto do uso de resíduos 
e defensivos agrícolas. 
 
Avaliar os aspectos de preservação do 
meio ambiente e o impacto do uso de 
resíduos e defensivos agrícolas  
 
Avaliar as políticas da área energética no 
Brasil e no mundo. 
 
Correlacionar o uso e ocupação do solo 
com a conservação dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. 
 
Reconhecer os processos de intervenção 
antrópica no meio ambiente na geração de 
resíduos líquidos e sólidos. 
 
Avaliar os efeitos dos poluentes 
atmosféricos nos meios urbanos e rurais. 
 
Identificar as tecnologias aplicadas nos 
impactos ambientais, nas emissões 
atmosféricas e sua redução na fonte 
 
Avaliar dados qualitativos e quantitativos 
relativos a qualidade do ar. 
 
Interpretar a legislação sobre parâmetros 
e padrões de emissão de indicadores de 
poluição atmosférica. 
 
Avaliar modelos de gestão ambiental 
utilizados na exploração de recursos 

 
 
 
 
6.1 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8.1 
 
 
 
8.2 
 
 
 
9 
 
10 
 
 
 
 
11 

emissões atmosféricas, líquidos (DBO, 
DRO) 
 
Inter-relacionar os aspectos econômicos 
associados aos riscos e impactos 
ambientais adversos.  
 
Identificar os processos de degradação 
natural dos recursos naturais. 
 
Utilizar de técnicas de produção 
garantindo a segurança dos processos 
produtivos 
 
Realizar avaliações técnicas e 
econômicas das práticas de minimização 
da poluição e das diferentes tecnologias 
  
Produzir garantindo a sustentabilidade 
dos agroecossitemas. 
 
Aplicar politicas ambientais. 
 
Monitorar o uso e ocupação do solo com 
relação a conservação do solo, recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos. 
 
Estimar e controlar os efeitos ambientais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

do solo, desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução da 
agricultura.  

 Desenvolvimento sustentável e 
economia de recursos. 

 Impacto ambiental – conceitos  
 
Segurança ambiental e o uso de 
agroquímicos  
 
Aspectos e impactos ambientais  
 
Legislação e gestão ambiental: 
conceitos e princípios sobre 
conservação e gestão dos recursos 
naturais. 

 Licenciamento ambiental  

 Uso de resíduos  

 Reserva legal e área de 
preservação permanente  

 Reflorestamento e recuperação 
de ecossistemas naturais 

 Credito de carbono 
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naturais e nos processos produtivos. 
 

 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16.1 
 
 
 
16.2 
 
 
16.3 
 

dos procedimentos efetuados.  
 
Atuar em emergências operacionais.  
 
Utilizar os dispositivos e equipamentos de 
segurança de acordo com as normas 
vigentes.  
 
Utilizar sistemas informatizados de 
gestão ambiental de uso de manejo do 
solo. 
 
Interpretar a legislação federal, estadual e 
municipal de águas, efluentes líquidos e 
resíduos sólidos. 
 
Reconhecer os elementos do 
AIA/EIA/RIMA 
 
Consultar banco de dados sobre a 
legislação ambiental 
 
Interpretar dados técnicos e econômicos 
e de impactos ambientais de acordo com 
normas técnicas vigentes. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:      Gestão Ambiental                                                                                                             Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar recursos naturais 
renováveis e não renováveis 
e princípios do 
desenvolvimento 
sustentável. 

 

Recursos Naturais Renováveis 
e não Renováveis  

 Conceitos de: 
Recursos, Recursos 
Naturais e Recursos 
Naturais Renováveis 
(RNR)  

 Diferença entre 
recursos e condições  

 Importância dos RNR 
para o Homem  

 Influência do homem 
sobre a natureza  

 Causas e 
consequências do mau 
uso dos RNR em nível 
global, nacional e 
regional.  

(1,2) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

 

27/01 a 28/03/2014 

Correlacionar os efeitos da 
exploração sobre o meio 
ambiente e saúde.  
 

Segurança ambiental e o uso 
de agroquímicos  

(3,4,5,6,7,8) 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos 
individuais e em grupos, pesquisa 
extraclasse;  aula prática 

31/03 a 11/04/2014 
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Caracterizar as 
consequências das 
intervenções em sistemas 
hídricos, atmosféricos e no 
solo.  

 

Uso sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e 
ocupação do solo, 
desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução 
da agricultura.  

 Desenvolvimento 
sustentável e economia de 
recursos. 

 Impacto ambiental – 
conceitos  

(1,2,3,6,8,10,11) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Aula práticas 

22/01 a 28/03/2014 

Identificar fatores de 
desequilíbrios dos 
ecossistemas. 

 

Uso sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e 
ocupação do solo, 
desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução 
da agricultura.  

 Desenvolvimento 
sustentável e economia de 
recursos. 

 Impacto ambiental – 
conceitos  
(1,2,3,4,5,6,8,10,11,12) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

22/01 a 28/03/2014 
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Identificar os impactos 
resultantes da exploração 
do meio ambiente sobre 
sustentabilidade do 
ecossistema 

 

Uso sustentável dos RNR  

 Impacto ambiental – 
conceitos  
(1,2,3,4,5,6,8,10,11,12) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

14/04 a 02/05/2014 

Identificar as características 
básicas de atividades 
produtivas que impactam o 
meio ambiente: geração de 
resíduos sólidos; geração 
de efluentes, geração de 
emissões atmosféricas, 
líquidos (DBO, DRO) 

 

Uso sustentável dos RNR  

 Impacto ambiental – 
conceitos  

(3,8,12,13,14) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

14/04 a 02/05/2014 
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Inter-relacionar os aspectos 
econômicos associados aos 
riscos e impactos 
ambientais adversos.  

 

Aspectos e impactos 
ambientais  
 
Legislação e gestão ambiental: 
conceitos e princípios sobre 
conservação e gestão dos 
recursos naturais. 

 Licenciamento ambiental  

 Uso de resíduos  

 Reserva legal e área de 
preservação permanente  

 Reflorestamento e 
recuperação de 
ecossistemas naturais 

Credito de carbono 

(12,13,14,15,) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

14/04 a 02/05/2014 

Identificar os processos de 
degradação natural dos 
recursos naturais. 

 

Uso sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e 
ocupação do solo, 
desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução 
da agricultura.  

 Desenvolvimento 
sustentável e economia de 
recursos. 

 Impacto ambiental – 
conceitos  

(4,5,6,10,11,) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

Aulas práticas na fazenda-escola 

22/01 a 28/03/2014 
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Utilizar de técnicas de 
produção garantindo a 
segurança dos processos 
produtivos 
 

Uso sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e 
ocupação do solo, 
desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução 
da agricultura.  

 (7) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

22/01 a 28/03/2014 

Realizar avaliações técnicas 
e econômicas das práticas 
de minimização da poluição 
e das diferentes tecnologias 

 

Uso sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e 
ocupação do solo, 
desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução 
da agricultura.  

 Desenvolvimento 
sustentável e economia de 
recursos. 

 Impacto ambiental – 
conceitos  

(14,15,16) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

visitas técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais, dentre outros. 

22/01 a 28/03/2014 
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Produzir garantindo a 
sustentabilidade dos 
agroecossitemas. 

 

Uso sustentável dos RNR  

 Desenvolvimento 
sustentável e economia de 
recursos. 

 (9,16) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

27/01 a 28/03/2014 

Aplicar politicas ambientais. 
 

Legislação e gestão ambiental: 
conceitos e princípios sobre 
conservação e gestão dos 
recursos naturais. 

 Licenciamento ambiental  

 Uso de resíduos  

 Reserva legal e área de 
preservação permanente  

 Reflorestamento e 
recuperação de 
ecossistemas naturais 

Credito de carbono 

(9) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

05/05 a 11/06/2014 

Monitorar o uso e ocupação 
do solo com relação a 
conservação do solo, 
recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. 

 

Uso sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e 
ocupação do solo, 
desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução 
da agricultura.  

 (10) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

05/05 a 11/06/2014 
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Estimar e controlar os 
efeitos ambientais dos 
procedimentos efetuados.  

 

Uso sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e 
ocupação do solo, 
desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução 
da agricultura.  

 Desenvolvimento 
sustentável e economia de 
recursos. 

 Impacto ambiental – 
conceitos  

(14,15,16) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

 

22/01 a 28/03/2014 

Atuar em emergências 
operacionais.  

 

Uso sustentável dos RNR  

 Impacto ambiental – 
conceitos  

(11) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

 

14/04 a 02/05/2014 
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Utilizar os dispositivos e 
equipamentos de segurança 
de acordo com as normas 
vigentes 

Uso sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e 
ocupação do solo, 
desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução 
da agricultura.  

 Impacto ambiental – 
conceitos  

(7) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

22/01 a 28/03/2014 

Utilizar sistemas 
informatizados de gestão 
ambiental de uso de manejo 
do solo. 
 

Uso sustentável dos RNR  

 Meio ambiente e 
desenvolvimento, uso e 
ocupação do solo, 
desmatamentos gerados 
pela expansão ou evolução 
da agricultura.  

 (13,14,15) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

Aula prática na fazenda-escola 

22/01 a 28/03/2014 
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Interpretar a legislação 
federal, estadual e municipal 
de águas, efluentes líquidos 
e resíduos sólidos. 
 

Legislação e gestão ambiental: 
conceitos e princípios sobre 
conservação e gestão dos 
recursos naturais. 

 Licenciamento ambiental  

 Uso de resíduos  

 Reserva legal e área de 
preservação permanente  

 Reflorestamento e 
recuperação de 
ecossistemas naturais 

Credito de carbono 

(4) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Palestra: Polícia ambiental 

05/05 a 11/06/2014 

Reconhecer os elementos 
do AIA/EIA/RIMA 
 

Legislação e gestão ambiental: 
conceitos e princípios sobre 
conservação e gestão dos 
recursos naturais. 

 (4,8,11) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

 

05/05 a 11/06/2014 
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Consultar banco de dados 
sobre a legislação ambiental 
 

Legislação e gestão ambiental: 
conceitos e princípios sobre 
conservação e gestão dos 
recursos naturais. 

 Licenciamento ambiental  

 Uso de resíduos  

 Reserva legal e área de 
preservação permanente  

 Reflorestamento e 
recuperação de 
ecossistemas naturais 

Credito de carbono 

(14,15,16) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Palestra: Polícia ambiental 

05/05 a 11/06/2014 

Interpretar dados técnicos e 
econômicos e de impactos 
ambientais de acordo com 
normas técnicas vigentes. 
 

Legislação e gestão ambiental: 
conceitos e princípios sobre 
conservação e gestão dos 
recursos naturais. 

 (14,15,16) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática. 

Palestra: Polícia ambiental 

 

05/05 a 11/06/2014 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Avaliar as características 
básicas de atividades de 
exploração de recursos 
naturais renováveis que 
intervém no meio 
ambiente. 
 

Identificar recursos naturais 
renováveis e não renováveis 
e princípios do 
desenvolvimento 
sustentável. 
 

Avaliação escrita, frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Identificar recursos 
naturais renováveis e não 
renováveis e princípios do 
desenvolvimento 
sustentável. 
 

Identificar fontes de 
energia renováveis e não 
renováveis, bem como os 
procedimentos para 
exploração racional dos 
recursos naturais. 
 

Correlacionar os efeitos da 
exploração sobre o meio 
ambiente e saúde.  
 

Avaliação escrita e trabalho 
individual de pesquisa no 
laboratório de informática, 
frequência e participação 
nas aulas; pontualidade com 
prazos e datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Correlacionar os 
efeitos da exploração sobre 
o meio ambiente e saúde 

Avaliar os impactos dos 
resíduos sólidos, líquidos 
e atmosféricos 

Caracterizar as 
consequências das 
intervenções em sistemas 
hídricos, atmosféricos e no 
solo.  
 

Avaliação escrita e trabalho 
individual de pesquisa no 
laboratório de informática, 
frequência e participação 
nas aulas; pontualidade com 
prazos e datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Caracterizar as 
consequências das 
intervenções em sistemas 
hídricos, atmosféricos e no 
solo.  
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disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Interpretar os processos 
de intervenção antrópica 
no meio ambiente e os 
riscos a eles associados 
 

Identificar fatores de 
desequilíbrios dos 
ecossistemas. 
 
Identificar os impactos 
resultantes da exploração do 
meio ambiente sobre 
sustentabilidade do 
ecossistema 
 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Identificar fatores de 
desequilíbrios dos 
ecossistemas. 
 
Identificar os impactos 
resultantes da exploração do 
meio ambiente sobre 
sustentabilidade do 
ecossistema 
 

Analisar as perdas 
econômicas decorrentes 
dos riscos e impactos 
ambientais 
 

Identificar as características 
básicas de atividades 
produtivas que impactam o 
meio ambiente: geração de 
resíduos sólidos; geração de 
efluentes, geração de 
emissões atmosféricas, 
líquidos (DBO, DRO) 
 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Identificar as 
características básicas de 
atividades produtivas que 
impactam o meio ambiente: 
geração de resíduos sólidos; 
geração de efluentes, 
geração de emissões 
atmosféricas, líquidos (DBO, 
DRO) 
 

Avaliar o avanço dos 
processos naturais de 
degradação, tais como 
erosão, assoreamento etc. 

1.  

Inter-relacionar os aspectos 
econômicos associados aos 
riscos e impactos ambientais 
adversos.  
 
Identificar os processos de 
degradação natural dos 
recursos naturais. 

Avaliação prática e de 
pesquisa na escola-fazenda 
frequência e participação 
nas aulas; pontualidade com 
prazos e datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Inter-relacionar os 
aspectos econômicos 
associados aos riscos e 
impactos ambientais 
adversos.  
 
Identificar os processos de 
degradação natural dos 
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 atividade. recursos naturais. 
 

Identificar mecanismos e 
procedimentos de 
seguranças e análise de 
riscos de processo e o 
impacto do uso de 
resíduos e defensivos 
agrícolas. 
 

Utilizar de técnicas de 
produção garantindo a 
segurança dos processos 
produtivos 
 

Avaliação escrita e prática 
na escola-fazenda, 
frequência e participação 
nas aulas; pontualidade com 
prazos e datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Utilizar de técnicas de 
produção garantindo a 
segurança dos processos 
produtivos 
 

Avaliar os aspectos de 
preservação do meio 
ambiente e o impacto do 
uso de resíduos e 
defensivos agrícolas  
 
 

Realizar avaliações técnicas 
e econômicas das práticas 
de minimização da poluição 
e das diferentes tecnologias 
  
Produzir garantindo a 
sustentabilidade dos 
agroecossitemas. 
 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Realizar avaliações 
técnicas e econômicas das 
práticas de minimização da 
poluição e das diferentes 
tecnologias 
  
Produzir garantindo a 
sustentabilidade dos 
agroecossitemas. 
 

Avaliar as políticas da área 
energética no Brasil e no 
mundo. 
 

Aplicar politicas ambientais. 
 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Aplicar politicas 
ambientais. 
 

Correlacionar o uso e Monitorar o uso e ocupação Avaliação escrita e prática Organização de dados Saber Monitorar o uso e 
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ocupação do solo com a 
conservação dos recursos 
hídricos superficiais e 
subterrâneos. 
 

do solo com relação a 
conservação do solo, 
recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos. 
 

de pesquisa na escola 
fazenda, frequência e 
participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

ocupação do solo com 
relação a conservação do 
solo, recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. 
 

Reconhecer os processos 
de intervenção antrópica 
no meio ambiente na 
geração de resíduos 
líquidos e sólidos. 
 

Estimar e controlar os efeitos 
ambientais dos 
procedimentos efetuados.  
 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Estimar e controlar os 
efeitos ambientais dos 
procedimentos efetuados.  
 

Avaliar os efeitos dos 
poluentes atmosféricos 
nos meios urbanos e 
rurais. 
 

Atuar em emergências 
operacionais.  
 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Atuar em emergências 
operacionais.  
 

Identificar as tecnologias 
aplicadas nos impactos 
ambientais, nas emissões 
atmosféricas e sua 
redução na fonte 

Utilizar os dispositivos e 
equipamentos de segurança 
de acordo com as normas 
vigentes.  
 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Utilizar os dispositivos 
e equipamentos de 
segurança de acordo com as 
normas vigentes.  
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2.  estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Avaliar dados qualitativos 
e quantitativos relativos a 
qualidade do ar. 
 

Utilizar sistemas 
informatizados de gestão 
ambiental de uso de manejo 
do solo. 

 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Utilizar sistemas 
informatizados de gestão 
ambiental de uso de manejo 
do solo. 

 

Interpretar a legislação 
sobre parâmetros e 
padrões de emissão de 
indicadores de poluição 
atmosférica. 
 

Interpretar a legislação 
federal, estadual e municipal 
de águas, efluentes líquidos 
e resíduos sólidos. 

 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Interpretar a legislação 
federal, estadual e municipal 
de águas, efluentes líquidos e 
resíduos sólidos 

Avaliar modelos de gestão 
ambiental utilizados na 
exploração de recursos 
naturais e nos processos 
produtivos. 
 

 

Reconhecer os elementos do 
AIA/EIA/RIMA 
Consultar banco de dados 
sobre a legislação ambiental 
Interpretar dados técnicos e 
econômicos e de impactos 
ambientais de acordo com 
normas técnicas vigentes. 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber Reconhecer os 
elementos do AIA/EIA/RIMA 
Consultar banco de dados 
sobre a legislação ambiental 

Interpretar dados técnicos e 
econômicos e de impactos 
ambientais de acordo com 
normas técnicas vigentes. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os devidos valores. 
É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer os critérios adotados para avaliação de 
aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do Componente Curricular no início do semestre 
deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X Prova Dissertativa X Prova Prática X Participação/interação na aula 

X 
Prova com Testes Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X Prova com Consulta X Resolução de Exercícios X Compromisso c/ prazos/datas 

 Prova Oral X Trabalhos/Pesq Individuais  X Freqüência em Escala/estágio 

 Outro............................. X Trabalhos/Pesq em grupo X Iniciativa e proatividade 

   Outro............................. X Comportamento e disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 X 30%  90%   30%  90%  X 30%  90% 

  40%  100%  X 40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Material Didático Específico: Apostilas sobre: “Gestão Ambiental” 

Revistas, artigos de jornais, internet 

Outros Materiais Didáticos: Data Show, DVD, TV vídeos relacionados ao conteúdo. 

 

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o desenvolvimento do curso. 
A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
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favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 
 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Ana Paula Bote Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

O plano de Trabalho Docente está de acordo com o plano de Curso para esse 
componente curricular. 

 

Nome do coordenador(a): José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


